
 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Klauzula informacyjna RODO 

Informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Drobinie (dalej jako "UMG Drobin") jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin (dalej jako: "Administrator") 

z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin. 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMG Drobin, email: 

p.jarzebowski@drobin.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, ustawy 
z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004  roku o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie. 

d) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

- żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO* ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – 

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym 

je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi 

doradcze. 

g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, 

nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   
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h) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

i) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

   

Zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości               

…………………………………………………………………. 

                                                                                                       (data i czytelny podpis) 

 


